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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 28 juni 2016

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 21 juni 2016
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT
Onderwerp
Pilot project participatieplaatsen Coöperatie Participatiegroep Randmeren (16e0004709)
Besluit
1.
Steun uit te spreken voor de uitvoering van een pilot project door de Coöperatie
Participatiegroep Randmeren met een omvang van in eerste instantie 10 participatieplaatsen
gedurende een jaar.
2.
De hiervoor benodigde incidentele cofinanciering ter hoogte van € 26.500,00 te dekken uit
budget voor innovatie Wmo met nummer 6500302.
3.
Het pilot project na een jaar in samenwerking met de initiatiefnemers en betrokkenen te
evalueren en op basis van deze evaluatie te besluiten of en op welke wijze aan onze
betrokkenheid een vervolg wordt gegeven.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Fase 2 project Contractbeheer (2014-09382)
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorlopige resultaten van fase 1 van het project Contractbeheer
(e160010097);
2. In te stemmen met fase 2 van het project Contractbeheer (e160010022);
3. Het contract met de tijdelijk medewerker te vernieuwen en deze kosten te dekken uit de uit
hoofde van anterieure overeenkomsten in 2016 te realiseren meeropbrengsten.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Beantwoording vragen SGP-fractie en commissie Ruimte met betrekking tot monumentale bomen in
project “De Driesprong” (16e0005460)
Besluit
1. Duidelijkheid verschaffen aan de raad over de monumentale status van het groen van het bosje
achter op het van Beek-terrein
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Op basis van de nieuw gemaakte belangenafweging te concluderen dat deze niet leidt tot een
ander voorstel aan de raad.
3. Bijbehorende raadsbrief e160023787 te versturen, waarmee teven de schriftelijke vragen van de
SGP-fractie worden beantwoord.
4. Dit te melden aan de SGP-fractie door middel van brief e160023614.
Afdeling APZ
Onderwerp
Mandaten ODNV (16e0004131)
Besluit
1. De directeur van ODNV te mandateren om de volgende aanvragen omgevingsvergunningen
zelfstandig af te handelen, indien de aanvraag uitsluitend uit een milieucomponent bestaat (dus
geen bouw, sloop o.i.d.):
- Intrekking omgevingsvergunning onderdeel milieu op eigen verzoek van de
vergunninghouder (Wabo artikel 2.33, lid 1, lid 2 a t/m d en lid 3)
- Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (Wabo artikel 2.1 lid 1 onder i);
- Intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wabo artikel 2.33 lid 2 onder f);
- Ambtshalve wijziging omgevingsvergunning onderdeel milieu (Wabo artikel 2.32);
2. De directeur van ODNV te mandateren om de volgende adviesaanvragen zelfstandig af te
handelen:
Behandelen grondverzetmelding Meldpunt Bodemkwaliteit (Besluit bodemkwaliteit artikel 32
en 42);
Afhandelen bodemsaneringen waar GS en RWS geen bevoegd gezag voor zijn en de
gemeente slechts als aanspreek fungeert;
Doorzendplicht aan provincie en betrokkenen (Wet bodembescherming artikel 41);
Behandelen verzoek ontheffing route gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen
artikel 29).
3. De directeur van ODNV te mandateren om te beslissen op verzoeken tot het vaststellen van
hogere grenswaarden vanwege een weg, industrieterrein en/of spoorweg (Wet geluidhinder
artikel 110a).
4. Voor zover van toepassing mandaat wordt gelijkgesteld aan machtiging.
5. Besluiten dat voor bovenstaande bevoegdheden, de directeur van ODNV bevoegd is om onder
mandaat te verlenen.
6. Het besluit te verwerken in het mandaatregister.
Afdeling ABV
Onderwerp
Algemene Uitkering Gemeentefonds Meicirculaire 2016 (16e0005506)
Besluit
1. De meicirculaire 2016 (e160023579) voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met de in dit collegevoorstel genoemde financiële verwerking van de uitkomsten;
3. De uitkomsten te verwerken in de Programmabegroting 2017-2020 alsmede de 5e
Bestuursrapportage 2016;
4. Kennis te nemen van de informatie over het Sociaal Domein;
5. Nagaan hoe de gemeente Ermelo zich samen met andere zorggemeenten kan inzetten voor
continuering van de compensatie van de negatieve effecten van het woonplaatsbeginsel.
6. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief (e160023441);
7. De portefeuillehouder financiën machtigen eventuele kleine aanpassingen aan te brengen in de
raadsbrief.

Vastgesteld in de collegevergadering van 5 juli 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

